
 
 
 

Valentin-Norbert TARUS este Presedintele Consiliului de 

Administratie din 2005 si Presedinte al Comitetului de 

Remunerare si Nominalizare Farmaceutica REMEDIA S.A. din 

2012.  

Din 2019 preia si pozitia de Director General si este 

administrator executive si non-independent. 

A studiat Ingineria Chimica - Tehnologii pentru substante 

organice si farmaceutice la Institutul Politehnic Bucuresti, 
dupa care s-a specializat in Comert Exterior. 

 

Primele experiente profesionale au fost in domeniul industriei chimice, producerea si 
distribuirea reactivilor si a peroxizilororganici în tarile din Europa de Est, fiind si consilier 
pentru negocierile de colaborare cu partenerii straini. 

In anii '90 pune bazele primelor sale companii: TARUS & PARTNER KEG Viena, V. TARUS 
Ro-Agencies si DITA, specializate in distributie, import, export, consultanta si 
marketing produse farmaceutice. 
În 1998 preia publicarea in limba romana a celei mai citite reviste medicale din Marea 
Britanie, British Medical Journal, reusind sa impuna brandul pe piata romaneasca printr- 
un Board Consultativ reprezentat de cele mai importante personalitati din viata medicala 
romaneasca. Din 2009 compania sa TARUS Media editeaza Medica Academica sub egida 
Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania si Maedica, a Journal of Clinical Medicine din 
2017. 

 
In 2000 compania V. TARUS Ro-Agencies achizitioneaza de la FPS pachetul majoritar de 
actiuni al Farmaceutica REMEDIA S.A., dezvoltand astfel un business profitabil pe termen 
lung, devinind în cativa ani un jucator relevant pe piata distributiei angros si retail farma, 
cu un portofoliu de cca 100 de farmacii proprii.  
 
In perioada 2019-2020 Farmaceutica REMEDIA S.A. a transferat 63 de farmacii catre Help 
Net, parte a grupului german PHOENIX. In prezent compania opereaza 25 de farmacii 
proprii si este concentrata pe consolidarea si dezvoltarea activitatilor de distributie si 
servicii logistice prin Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL. 

   
  In 2021 deschide o noua directie de afaceri prin livrarea catre piata din Romania de  

“roboti pentru farmacii” in colaborare cu compania Becton Dickinson Rowa din Germania. 

 Echipamentele asigura automatizarea proceselor din farmacii, spitale si clinici, depozite  

 farmaceutice, digitalizarea si eficientizarea distributiei si vanzarii de produse farmaceutice 
 
In calitatea sa de actionar majoritar al Farmaceutica REMEDIA S.A., este foarte implicat 
in activitatile societatii, avand o contributie deosebita pe partea de CSR si dezvoltare 
durabila a grupului REMEDIA, sustinind Scoala de Gimnastica de la Deva, Federatia 
Romana de Gimnastica si organizand anual tabere de creatie cu studenti la Arte Plastice 
din Iasi si Chisinau. 

 
Este vorbitor fluent de germana, engleza si franceza. 


